
PEDRO DA CHAVES CYMBRON BORGES DE SOUSA 
Legislaturas: IV, V, VI. 
 
Data de nascimento 
 1898-08-05. 
 
Localidade 
 S. Miguel / Açores. 
 
Data da morte 
 1980-01-03. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. 
 
Profissão 
 Engenheiro; 
 Gestor. 
 
Carreira profissional 
 Engenheiro assistente da União das Fábricas Açorianas de Álcool; 
 Gestor da União das Armações Baleeiras de S. Miguel. 
 
Carreira político-administrativa 
 Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada (1933-1937 e 1959-1962); 
 Presidente da Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta Delgada (1950-1958). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

IV Ponta Delgada. Obras Públicas e Comunicações.  
V Ponta Delgada. Obras Públicas e Comunicações.  
VI Ponta Delgada. Obras Públicas e Comunicações.  
 
Intervenções parlamentares 
IV Legislatura (1945-1949) 
1.ª Sessão Legislativa (1945-1946) 
 Fala sobre a assistência hospitalar e outros assuntos de interesse para as ilhas.  
 Lembra o nascimento do Infante D. Henrique, cuja figura enaltece, e justifica os motivos para se lhe 

erguer um monumento em Sagres. 
2.ª Sessão Legislativa (1946-1947) 
 Discute o aviso prévio relativo à crise que os municípios atravessam.  
 Discute a proposta de lei que reorganiza o ensino técnico profissional.  
 Refere-se à questão dos transportes nas ilhas, quer aéreos, quer marítimos, enviando um requerimento 

pedindo, pelo Ministério da Marinha, informações respeitantes a estes últimos.  
3.ª Sessão Legislativa (1947-1948) 
 Refere-se ao Decreto n.º 36.820, que permite a criação de receitas destinadas a ocorrer às necessidades 

de assistência nos distritos insulares.  
4.ª Sessão Legislativa (1948-1949) 
 Não regista intervenções.  
 
V Legislatura (1949-1953) 
1.ª Sessão Legislativa (1949-1950) 
 Refere-se à passagem da data do nascimento do conselheiro Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro, a cuja 

memória presta as suas homenagens.  
 Requer, com o Sr. Armando Cândido, pelo Ministério da Economia, dois exemplares do plano de 

repovoamento florestal do distrito de Ponta Delgada e do respectivo parecer da Câmara Corporativa.  
2.ª Sessão Legislativa (1950-1951) 
 Fala sobre assuntos vários que interessam às ilhas adjacentes e entre eles à má situação financeira da 

Junta Geral de Ponta Delgada.  



3.ª Sessão Legislativa (1951-1952) 
 Não regista intervenções.  
4.ª Sessão Legislativa (1952-1953) 
 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao Plano de Fomento.  
 
VI Legislatura (1953-1957) 
1.ª Sessão Legislativa (1953-1954) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1954.  
 Discute na generalidade a proposta de lei acerca da isenção de contribuição por benfeitorias.  
2.ª Sessão Legislativa (1954-1955) 
 Não regista intervenções.  
3.ª Sessão Legislativa (1955-1956) 
 Fala acerca dos benefícios resultantes das visitas dos Srs. Ministros do Interior e das Obras Públicas à 

ilha de S. Miguel.  
 Discute o aviso prévio do Sr. Nunes Mexia sobre o problema do abastecimento de carnes e seus 

derivados.  
 Evoca a figura do Dr. Alfredo Bensaúde, a propósito da passagem do centenário do seu nascimento.  
 Discute a Conta Geral do Estado, as contas da Junta do Crédito Público e as contas das províncias 

ultramarinas relativas ao ano de 1954.  
4.ª Sessão Legislativa (1956-1957) 
 Agradece os benefícios concedidos pelo Governo ao distrito de Ponta Delgada.  


